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ข้อมูลทั่วไป 

ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 
แรํหมื่นล๎าน บ๎านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม๎จ าปูน บริบูรณ์ด๎วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแหํงการเรียนรู๎ สูํคุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนาดและท่ีตั้ง 

จังหวัดพังงา ตั้งอยูํทางภาคใต๎ตอนบนชายฝั่งทะเลด๎านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยูํระหวําง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส๎นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก หํางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 
ไรํ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต๎ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไรํ 
- พ้ืนที่ป่าไม๎ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไรํ 
- เนื้อท่ีอ่ืนๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไรํ 

อาณาเขตติดต่อ 

- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      - ทิศใต๎  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 

- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ๎อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต๎      
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม๎ เป็นป่าไม๎ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส าคัญ 
ได๎แกํ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสูํทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด๎วยเกาะประมาณ 
155 เกาะ และมีเกาะอยูํในทะเลอันดามันจ านวนมาก เชํน เกาะยาว หมูํเกาะสุรินทร์และหมูํเกาะสิมิลัน 
(ข๎อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ.พังงา) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดพังงาอยูํใกล๎ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร๎อน โดยอยูํใต๎อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให๎มี 2 ฤดู คือ 

 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกวําเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจาก
ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ท าให๎เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

 ฤดูร๎อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นชํวงที่จังหวัดพังงาได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต๎ พัดปกคลุม ท าให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าว  

จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

การปกครอง 
 การปกครองสํวนภูมิภาค แบํงออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 314 หมูํบ๎าน 
 การปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง 
    องค์การบริหารสํวนต าบล 38 แหํง 
    เทศบาลเมือง 2 แหํง และเทศบาลต าบล 13 แหํง 

การเมือง  
 จังหวัดพังงา  แบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 

 สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  24  คน 
 สภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 สภาองคก์ารบริหารสํวนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  642  คน 

ประชากร  

จากข๎อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา พบวําในเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 268,240 คน เป็นชาย 133,931 คน (ร๎อยละ 49.91) หญิง 134,309 คน (ร๎อยละ 50.08) อ าเภอที่มี
ประชากรมากที่ สุ ด ได๎ แกํ  อ า เภอท๎ าย เหมือง  มีประชากรทั้ งสิ้ น  4 5 ,615 คน รองลงมาได๎แกํ  
อ าเภอตะกั่วป่า 41,325 คน และอ าเภอตะกั่วทุํง 39,392 คน สํวนอ าเภอที่มีประชากรน๎อยที่สุดได๎แกํ อ าเภอ
เกาะยาว มีประชากรเพียง 13,436 คน เทํานั้น 
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ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยูํ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุํม/หนํวย จ านวน 7 กลุํม/1 หนํวย  ดังนี้ 

กลุํมอ านวยการ          หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
            0-7641-2180 
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  
กลุํมบริหารงานบุคคล        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุํมนโยบายและแผน       หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา      หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หนํวยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180 
กลุํมDLICT      หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุํมกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984  

อัตรากาลัง 

บุคลากรของส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา  มี จ านวนทั้ งสิ้ น  46 คน  
(เฉพาะบุคลากรภายในจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ประกอบด๎วย   

 ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.     จ านวน  3    คน 
กลุํมอ านวยการ     จ านวน 6    คน 
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน 5    คน 
กลุมํบริหารงานบุคคล    จ านวน 6  .  คน 
กลุํมนโยบายและแผน    จ านวน 2    .คน 
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา   จ านวน 5     คน     
กลุํมนิเทศ ติดตามฯ    จ านวน 1     คน 
หนํวยตรวจสอบภายใน    จ านวน 2     คน 
อัตราจ๎าง     จ านวน 16    คน 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น    จ านวน 46  .คน 
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 

กลุ่มDLICT 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 147 100 
 -  กํอนประถมศึกษา – ประถมศกึษา 
 -  กํอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต๎น 
 -  กํอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  ประถมศึกษา 
 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต๎น 

97 
32 
1 
16 
1 

66.99 
21.77 
0.68 
10.88 
0.68 

ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 147         100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 84 57.14 

- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 32 21.78 

- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 14 9.52 

- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 11 7.48 

- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.08 

- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 

     -      -   ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 84 100 

- ไมํมีนักเรียน - - 

- 1-20 4 4.76 

- 21-40 12 14.29 

- 41-60 18 21.43 

- 61-80 18 21.43 

- 81-100 

- 101-120 

19 
13 

22.62 
15.48 
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ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห๎องเรียน และอัตราสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศกึษา 2561 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 407 383 790  77  

อนุบาล 2 1,002 961 1,963  141  

อนุบาล 3 1,154 1,116 2,270  154  

รวมก่อนประถม 2,563 2,460 5,023 20.87 363 14 : 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,604 1,358 2,962  173  

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,355 1,193 2,548  165  

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,463 1,290 2,753  167  

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,491 1,344 2,835  168  

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,486 1,398 2,884  168  

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,424 1,343 2,767  165  

รวมประถมศึกษา 8,823 7,926 16,749 69.59 1,006 17:1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 472 378 850  36  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 371 331 702  37  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 341 304 645  34  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,184 1,013 2,197 9.13 107 21:1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 17 18 35  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 10 23 33  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 17 14 31  1  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 44 55 99 0.41 5 20:1 

รวมท้ังสิ้น 12,614 11,454 24,068 100 1,481 16:1 

ร้อยละ 52.41 47.59 100    
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ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน ห๎องเรียน และนักเรียนตํอห๎องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 

              .ปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

 
เมืองพังงา 

 

นักเรียน 705   3,033  358   4,096 

ห๎องเรียน 48 140 22  210 

นักเรียน : ห๎อง 15: 1 22 : 1 16 : 1  20 : 1 

 
เกาะยาว 

นักเรียน 335 1,320 308 99 2,062 

ห๎องเรียน 20 78 11 5 114 

นักเรียน : ห๎อง 17 : 1 17 : 1 28 : 1 20 : 1 18 : 1 

 
กะปง 

นักเรียน 287 738 96  1,121 

ห๎องเรียน 20 60 6  86 

นักเรียน : ห๎อง 14: 1 12 : 1 16 : 1  13 : 1 

 
ตะกั่วทุํง 

นักเรียน 995 2,965 150  4,110 

ห๎องเรียน 80 212 7  299 

นักเรียน : ห๎อง 12 : 1 14 : 1 21 : 1  14 : 1 

 
ตะกั่วป่า 

นักเรียน 651 1,687 388  2,726 

ห๎องเรียน 43 102 15  160 

นักเรียน : ห๎อง 15 : 1 17 : 1 26 : 1  17 : 1 

 
คุระบุร ี

นักเรียน 813 2,306 228  3,347 

ห๎องเรียน 51 121 14  186 

นักเรียน : ห๎อง 16 : 1 19 : 1 16 : 1  18 : 1 

 
ทับปุด 

นักเรียน 553 2,095 319  2,967 

ห๎องเรียน 35 110 12  157 

นักเรียน : ห๎อง 16 : 1 19 : 1 27 : 1  19 : 1 

 
ท๎ายเหมือง 

นักเรียน 684 2,605 350  3,639 

ห๎องเรียน 66 183 20  269 

นักเรียน : ห๎อง 10 : 1 14 : 1 18 : 1  14 : 1 

 
รวม 

นักเรียน 5,023 16,749 2,197 99 24,068 

ห้องเรียน 363        1,006  107 5       1,481  

นักเรียน : ห๎อง 14 : 1 17 : 1 21 : 1 20 : 1 16 : 1 
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ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียนพิการเรียนรํวม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2561 

ประเภทความพิการ 
นักเรียน

ชาย 
นักเรียน
หญิง 

รวม ร้อยละ 

บกพรํองทางการเห็น  5 2 7 0.36 

บกพรํองทางการได๎ยิน 2 3 5 0.25 

บกพรํองทางสติปัญญา 221 106 327 16.60 

บกพรํองทางรํางกาย/สุขภาพ 21 13 34 1.73 

มีปัญหาทางการเรยีนรู ๎ 1,039 412 1,451 73.65 

บกพรํองทางการพูด/ภาษา 17 3 20 1.02 

มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 35 5 40 2.03 

ออทิสติก 21 3 24 1.22 

พิการซ๎อน 38 24 62 3.15 

อ่ืน ๆ - - - - 

รวม 1,399 571 1,970 100 

ร้อยละ 71.02 28.98 100 - 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2561 

ศาสนา 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
รวม ร้อยละ 

พุทธ 3,223 10,428 1,173 3 14,827 61.60 

อิสลาม 1,787 6,293 1,021 96 9,197 38.21 

คริสต์ 8 24 3 0 35 0.15 

ซิกส์ 0 3 0 0 3 0.01 

พราหมณ์/ฮินดู 4 0 0 0 4 0.02 

อ่ืน ๆ 1 1 0 0 2 0.01 

รวม 5,023 16,749 2,197 99 24,068 100 
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ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 

สัญชาติ 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 4,699 16,283 2,173 99 23,254 96.62 

กัมพูชา 6 21 2 0 29 0.12 

เกาหลีใต๎ 0 1 0 0 1 0.00 

จีน 0 2 0 0 2 0.01 

เนปาล 6 1 0 0 7 0.03 

ปากีสถาน 1 1 0 0 2 0.01 

พมํา 272 366 18 0 656 2.73 

มาเลเซีย 1 2 0 0 3 0.01 

ลาว 0 3 0 0 3 0.01 

อินเดีย 20 34 2 0 56 0.23 

ไมํปรากฏสัญชาติ 14 25 2 0 41 0.17 

อ่ืนๆ 4 10 0 0 14 0.06 

รวมทั้งสิ้น 5,023 16,749 2,197 99 24,068 100 

ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 543 100 19 100 

   - ศึกษาตํอ 511 94.11 17 89.47 

   - ประกอบอาชีพ 26 4.79 1 5.26 

   - บวชในศาสนา - - - - 

   - อ่ืน ๆ 6 1.10 1 5.26 
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ตารางท่ี 10 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก สํวนสูง ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ ์
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 
ร้อยละ 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอน
ปลาย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 5,023 100 16,749 100 2,197 100 99 100 

น้ าหนักต่ ากวําเกณฑ ์ 967 19.25 1,933 11.54 141 6.42 7 7.07 

สํวนสูงต่ ากวําเกณฑ ์ 741 14.75 1,593 9.51 146 6.65 11 11.11 
น้ าหนักและสํวนสูงต่ า
กวําเกณฑ ์

450 8.96 928 5.54 61 2.78 3 3.03 

น้ าหนักสูงกวําเกณฑ ์ 479 9.54 3,101 18.51 539 24.53 29 29.29 

สํวนสูงสูงกวําเกณฑ ์ 406 8.08 1,840 10.99 290 13.20 13 13.13 
น้ าหนักและสํวนสูงสูง
กวําเกณฑ ์

171 3.40 1,196 7.14 172 7.83 5 5.05 

น้ าหนักอยูํในเกณฑ ์ 3,577 71.21 11,715 69.94 1,517 69.05 63 63.64 

สํวนสูงอยูํในเกณฑ ์ 3,876 77.17 13,316 79.50 1,761 80.15 75 75.76 
น้ าหนักและสํวนสูงอยูํ
ในเกณฑ ์

3,064 61.00 10,431 62.28 1,328 60.45 48 48.48 

ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยูํหํางไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง
      มาเรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

 
จ านวน 
นักเรียน 

วิธกีารเดินทางมาเรียน 
นักเรียน       

ที่อยู่ห่างเกิน   
3 กิโลเมตร 

 
เดินเท้า 

โดยใช้ยานพาหนะ 
จักรยาน 
ยืมเรียน 

เสียค่า
โดยสาร 

ไม่เสียค่า
โดยสาร 

กํอนประถม 3,736 12 1,503 353 - 1,868 
ประถมศึกษา 12,882 81 3,827 2,530 3 6,441 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 1,782 28 458 405 - 891 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 - 6 2 - 8 

รวมทั้งสิ้น 18,416 121 5,794 3,290 3 9,208 
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 
กิโลเมตร ต่อ นร.ท้ังหมด 

100 0.66 31.46 17.86 0.02 50.00 
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ตารางที่ 12  จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2560 

สาเหตุ 
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ม 

ร้อ
ยล
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 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต
่อ 

นร
.ป

ี 2
56

0 

ชั้นอนุบาล 1 556            

ชั้นอนุบาล 2 2,137            

ชั้นอนุบาล 3 2,281            

รวมอนุบาล 4,974            

ประถมศึกษาปีที่ 1 2,281       3   3 0.01 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2,792       2   2 0.008 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2,839            

ประถมศึกษาปีที่ 4 2,913            

ประถมศึกษาปีที่ 5 2,816            

ประถมศึกษาปีที่ 6 2,740            

รวมประถมศึกษา 16,927       5   5 0.02 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 822  2        2 0.01 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 727  1        1 0.004 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 656  3 1    1 4  9 0.04 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 2,205 

 6 1    1 4  12 0.05 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 29            

มัธยมศึกษาปีที่ 5 33            

มัธยมศึกษาปีที่ 6 24            

รวมมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 86 

           

รวมทั้งสิ้น 24,192  6 1    6 4  17 0.07 
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ตารางที่ 13 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561 

ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข๎าราชการครู 1,317 84.15 

- ผู๎บริหารการศึกษา 1  

- รองผู๎บริหารการศึกษา 3 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา/รองผู๎บริหารสถานศึกษา 128 
- ครูผู๎สอน 1,184 
- ศึกษานิเทศน์ 1 
บุคลากรทางการศึกษา 26 1.66 

พนักงานราชการ 22 0.13 

ลูกจ๎างประจ า 
   - นักการภารโรง 
   - ชํางปูนชั้น 2 
   - ชํางครุภัณฑ์ชั้น 3 
   - ชํางไม๎ชั้น 4 
   - นักวิชาการเงินและบัญชี 

(47) 
34 
7 
3 
2 
1 

3.00 

ลูกจ๎างชัวคราว 
    -ธุรการ (15,000) 
    - ครูวิกฤต 
    - ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
    - ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
    - ครูทรงคุณแหํงแผํนดิน 

(153) 
59 
44 
11 
17 
22 

9.78 

รวม 1,565 100 
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ตารางท่ี 14 จ านวนผู๎บริหารสถานศึกษาและข๎าราชการครู จ าแนกตามต าแหนํงและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากวําปริญญาตรี - 9 9 0.69 

ปริญญาตรี 25 961 986 75.15 

ปริญญาโท 100 214 314 23.93 

ปริญญาเอก 3 - 3 0.23 

รวม 128 1,184 1,312 100 

 
ตารางท่ี 15 จ านวนผู๎บริหารสถานศึกษาและข๎าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไมมํีวิทยฐานะ 2 570 572 43.60 

ช านาญการ 42 356 398 30.34 

ช านาญการพิเศษ 83 257 340 25.91 

เชี่ยวชาญ 1 1 2 0.15 

เชี่ยวชาญพิเศษ - -   

รวม 128 1,184 1,312 100 
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ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ปีการศึกษา2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหวําง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ
ระดับประเทศ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 46.65 46.58 + 0.07 

คณิตศาสตร ์ 36.43 37.12 - 0.69 

วิทยาศาสตร์ 38.16 39.12 - 0.96 

ภาษาอังกฤษ 33.82 36.84 - 3.02 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 39.92 - 1.15 

จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ จ าแนกกลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวํามี
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละสูงกวําระดับประเทศ 1 กลุํมสาระ คือ ภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบวําต่ ากวํา
ระดับประเทศ คิดเป็นร๎อยละ - 1.15 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ระหวํางปีการศึกษา 
2559 กับปกีารศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 53.84 46.65 -7.19 

คณิตศาสตร ์ 40.40 36.43 -3.97 

วิทยาศาสตร์ 41.16 38.16 -3.00 

ภาษาอังกฤษ 32.47 33.82 1.35 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.97 38.77 -3.20 

จากตารางที่ 17 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ระหวําง  2 ปี พบวําคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ต่ ากวําปีการศึกษา 2559 ในทุกกลุํมสาระ ยกเว๎น 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบวํา คะแนนเฉลี่ยต่ ากวําปีการศึกษา 2559  
คิดเป็นร๎อยละ - 3.20  
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3.ปีการศึกษา 2560 ระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ
ระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 46.15 48.29 -2.14 

คณิตศาสตร ์ 21.49 26.3 -4.81 

วิทยาศาสตร์ 30.55 32.28 -1.73 

ภาษาอังกฤษ 26.87 30.45 -3.58 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.33 -3.07 

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ
ระดับประเทศ พบวําทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละต่ ากวําระดับประเทศ  คิดเป็นร๎อยละ - 3.07 
 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวํางปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 43.98 46.15 2.17 

คณิตศาสตร ์ 24.59 21.49 -3.10 

วิทยาศาสตร์ 33.03 30.55 -2.48 

ภาษาอังกฤษ 28.07 26.87 -1.20 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.42 31.27 -1.15 

จากตารางที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวํางปีการศึกษา 2559  กับ 
ปีการศึกษา 2560 พบวําปีการศึกษา 2560 สูงกวําอยูํ 1 กลุํมสาระ คือ ภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม 
พบวําต่ ากวําปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร๎อยละ - 1.15 
 
 
 
 
 



รักจัง...พังงา การศกึษาก้าวไกล...17 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่  20  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560 ระหวําง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
กับ ระดับประเทศ 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านภาษา 54.47 52.67 +1.80 

ความสามารถด้านค านวณ 38.57 37.75 +0.82 

ความสามารถด้านเหตุผล 46.71 45.31 +1.40 

รวม 3 ด้าน 46.58 45.25 +1.33 

จากตารางที่ 20 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหวําง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา          
กับระดับประเทศ พบวําคะแนนเฉลี่ยร๎อยละมากกวําระดับประเทศ ทั้ง 3 ด๎าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม
พบวํา มากกวําระดับประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 1.33 

 
ตารางที่  21  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ระหวํางปีการศึกษา  
2559 กับปกีารศึกษา 2560   
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 53.48 54.47 +0.99 

ความสามารถด้านค านวณ 37.88 38.57 +0.69 

ความสามารถด้านเหตุผล 55.05 46.71 -8.34 

รวม 3 ด้าน 48.81 46.58 -2.23 

จากตารางที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร๎อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวํางปีการศึกษา 2559 กับ  
ปีการศึกษา 2560 พบวําคะแนนเฉลี่ยร๎อยละปีการศึกษา 2560 มากกวํา อยูํ 2 ด๎าน คือ ความสามารถด๎าน
ภาษา และความสามารถด๎านค านวณ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบวํา น๎อยกวําปีการศึกษา 2559 คิดเป็น 
ร๎อยละ -2.23 
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ตารางท่ี 22 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ โรงเรียน ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ 

134 
 

132 98.51 163 162 89.31 

หมายเหต:ุ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมํผําน 1 โรงเรียน เนื่องจากยุบรวมสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 23 ผลการประเมินการอํานออก เขียนได๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 ประเมินครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 8.96 

ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 

ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 

ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 

ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 

ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 

รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 

 
จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาผลการประเมินการอํานออก เขียนได๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบวํา นักเรียนอํานออก คิดเป็นร๎อยละ 93.57 และเขียนได๎ คิดเป็น
ร๎อยละ 94.27  
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ส่วนที่ 2  

ทิศทางการด าเนินงาน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเข๎าสูํยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุํมเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 
และกลุํมที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร ให๎มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู๎ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมํ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได๎ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทศัน์ 

สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง

ทั่วถึงและเทําเทียม 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
เป้าหมาย 

1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตํอ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
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2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี 

4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู๎ เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู๎ในทุกมิติ  
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแหํงนวัตกรรมยุคใหมํ 
ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยํางเป็นระบบ 

7. ส านักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. บทนา 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน๎นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เชํน การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุํมชาติพันธุ์  กลุํม
ที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เพ่ือ
สร๎างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

 



รักจัง...พังงา การศกึษาก้าวไกล...22 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได๎รับการ

บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร๎างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่

หํางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เพ่ือสร๎างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนสูงขึ้น 
(2) ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎จัดการเรียนรู๎

ให๎แกํผู๎เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท๎องถิ่น 
(3) ผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  

(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในการแขํงขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
(4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้ งนี้ด า เนินการในลักษณะบูรณาการรํวมกันของหนํวยงานกระทรวงศึกษาธิ การ  

และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผู๎เรียนบ๎านไกลได๎รับโอกาสทางการศึกษาจากการได๎เข๎าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพัก

นอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ๎านถึงโรงเรียนอยํางปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช๎ในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให๎มีคุณภาพที่ดี อยํางเหมาะสม 
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(3) จ านวนผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด๎านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับบริบท 

(4) จ านวนผู๎บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห๎องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน
กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส กลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการพัฒนาและสวัสดิการที่
เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู๎เรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร 
ได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู๎เรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่
อยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

(7) ผู๎ เรียนกลุํมชาติพันธุ์  กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํ ในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่น

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแกํง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตาม

ความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให๎โรงเรียนในกลุํมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ให๎จัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 (4) สร๎างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแกํง ควรท าอยํางไร” 
ผํานชํองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตํอสื่อสารผํานชํองทางออนไลน์ ตําง ๆ เชํน 
การสร๎าง Website Facebook และ Line เป็นต๎น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู๎เรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให๎มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช๎ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
(7) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. บทนา 

การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มุํงเน๎นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุํมเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับการศึกษาให๎เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education  2) พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
3) พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด๎านวิชาการ น าไปสูํการ
สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน  4) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน (SDGs)เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital Technology มาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต๎องการ และความถนัด สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
2. เป้าประสงค์ 

1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี  (Global Citizen) 

2. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ตํอสังคม
และผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

3. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพในแตํละชํวงวัยอยํางมีคุณภาพมีทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต๎องการและความถนัด 

4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตํละบุคคล ทั้งในด๎านที่มี
พัฒนาการปกติและด๎านที่มีความบกพรํองหรือความแตกตํางทางการเรียนรู๎ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว๎ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให๎บริการชํวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานความต๎องการจ าเป็นเฉพาะของผู๎เรียน 
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5. ผู๎ เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร๎อมสามารถเข๎าสูํบริ การชํวงเชื่อมตํอ 
(Transitional Services) หรือการสํงตํอ (Referral) เข๎าสูํการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

6. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข๎มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได๎ในสังคมอนาคตที่ซับซ๎อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได๎ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทั กษะที่ จ า เป็น ในศตวรรษที่  21 น า ไปสู่ ก ารจัดการศึ กษา เพื่ อ การ มีงานท า  
(Career Education) 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับทักษะการ

เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน เป็นรายบุคคล เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต๎อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด๎าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต๎องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจาก 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 

(2) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ

ที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีหลักคิดที่ถูกต๎อง  
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ  
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต๎องการได๎ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจาก 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด๎าน สอดคล๎องกับทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

(4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให๎บริการชํวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต๎องการจ าเป็นเฉพาะของผู๎เรียนที่
มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
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3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิ ด ที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรม

การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(4) ร๎อยละของสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) สํงเสริม สนับสนุนให๎ สถานศึกษาน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่กาหนด 
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ด๎านผู๎เรียน 

1) ร๎อยละของผู๎เรียนระดับปฐมวัย ได๎รับการพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร๎อมที่จะเข๎ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ร๎อยละของผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รับการพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน 

3) ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอําน 
4) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
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5) ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน 
(Reading Literacy) 

6) ร๎อยละของผู๎ เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ า เป็นด๎านการรู๎ เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) 

7) ร๎อยละของผู๎ เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ า เป็นด๎านการรู๎ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) 

8) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

9) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะด๎าน Digital Literacy ในการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

10) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความรู๎ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหมํ 

11) ร๎อยละของผู๎ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผํานมา 

12) ร๎อยละ 60 ของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมีสมรรถนะการเรียนรู๎เรื่อง
การอํานตั้งแตํระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

13) ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนทั้งหมดได๎รับการประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
(2) ด๎านสถานศึกษา 

1) ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ที่ ให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม  
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2) ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 

3) ร๎อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS : Independent Study ) 

4) ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริม
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู๎เรียนระดับปฐมวัยมีความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะ

เข๎ารับการพัฒนาการเรียนรู๎ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการ

พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
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(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) สํงเสริมการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํพํอแมํผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่

ถูกต๎องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให๎มีโรงเรียนต๎นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให๎สามารถพัฒนาเด็กกํอนประถมให๎มี

พัฒนาการความพร๎อม เพ่ือเตรียมตัวไปสูํการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน๎นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด๎าน 

1) การรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy ) 
2) การรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) 
3) การรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) 

 (7) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะด๎านดิจิทัล (Digital Competence ) และสมรรถนะด๎าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(8) มีความรู๎ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
(9) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนในลักษณะของ STEM 

ศึกษา 
(11) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 

5 ขั้น (IS : Independent Study) 
(12) สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชํน 
1) ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
2) ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
3) ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา 
4) ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ 
5) ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13) สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด๎วย
ระบบการสอบ แบบ Online line ให๎กับผู๎เรียนทุกคนตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

(14) สํงเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให๎แกํศึกษานิเทศก์และครูผู๎สอน 

(15) ให๎บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู๎เรียน
รํวมกับนานาชาติ (PISA ) ด๎วยระบบ Online Testing  

(16) สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสูํความเป็นเลิศ ในแตํละด๎าน 



รักจัง...พังงา การศกึษาก้าวไกล...29 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(17) สํงเสริมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด๎านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห๎องเรียน
เฉพาะดา๎น 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู๎สร๎างนวัตกรรม 
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของผู๎เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
(2) ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ และบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชํวงวัย 
(4) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก๎ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเ พ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบสัมมาอาชีพ 
(2) พัฒนารายวิชาที่สํงเสริมการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
(3) สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูํกับวิชาสามัญ เชํน ทวิศึ กษา

หลักสูตรระยะสั้น 
(4) สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่

ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) สํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
(6) สํ ง เสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (SocialiandiEmotional 

Learning : SEL) ในทุกชํวงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก๎ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

และการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสิ่งแวดล๎อม 

สั ง คม  และ เศรษฐกิ จ  เ พ่ื อ กา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ( EnvironmentaliEducationiSustainable 
Development : EESD ) 
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(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อยํางยั่งยืน 
(Global  for Sustainable Development  ) 

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนาอยําง

ยั่งยืน (Global for Development) 
(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล๎อม สังคม และ

เศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD ) 

(4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางตํอเนื่อง 
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3.6.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของแตํละระดับ 
(2) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการพัฒนาด๎านทักษะอาชีพ 

ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความสามารถ

พิเศษด๎านตําง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต๎น 
3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให๎บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

หนํวยบริการและที่บ๎านอยํางมีประสิทธิภาพ 
(2) สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น

พิเศษ ด๎วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย 
(3) สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) สํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอําน การเขียน การสื่อสาร การ

คิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
(6) สํงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 
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(8) สํง เสริม สนับสนุน ให๎ผู๎ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) สํงเสริม สนับสนุน การใช๎สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยํางถูกต๎อง 
เหมาะสม และสร๎างสรรค์ 

(10) สํงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 

(11) สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด๎าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูํความเป็นเลิศพร๎อมก๎าวสูํสากล 

(12) สํงเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให๎มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให๎มีกลุํมงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสํงเสริม 

สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง 
(15) สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดท า  รวบรวม ผลิต พัฒนา และ

เผยแพรํ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบ

รูปและรายการสิ่งกํอสร๎าง 
(17) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
(18) สํงเสริม สนับสนุนให๎เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพและกลุํมสถานศึกษา ขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
(19) สํงเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการสํงเสริมการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ 

พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให๎มีประสิทธิภาพ 
(21) สํงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการจัดการศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ผําน Digital Platform  
(2) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎พัฒนาตนเองผําน Digital Platform 
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3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข๎อมูล องค์ความรู๎ เพ่ือให๎บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา

หลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ และให๎บริการแกํผู๎เรียนให๎การพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน Platform 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทนา 

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแตํ
การจูงใจ คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให๎เป็นครูยุคใหมํที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตรงตามความต๎องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” สร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยํางเป็นระบบ ตั้งแตํ
การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนคําตอบแทนและสวัสดิการตําง ๆ ให๎สามารถจูงใจบุคคลที่เกํง  
ดี มีความรู๎ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) รํวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู 
และมีการวางแผนการพัฒนาครูอยํางตํอเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรม
ครู และการจัดทาฐานข๎อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสูํ
การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได๎อยํางตํอเนื่อง 
2. เป้าประสงค์ 

ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมือ
อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต๎องการครูระยะ 20 ปี 
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ

สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแหํงมีจ านวนครูอยํางเหมาะสม และพอเพียงตํอการพัฒนาคุณภาพของ

ผู๎เรียน 
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3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความ

ต๎องการครู 
(2) ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู ให๎สอดคล๎องกับ

การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
(3) ประสานความรํวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต๎องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 

   (5) ประสานความรํวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู๎ และการวัดประเมินผลอยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละ
บุคคล 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต๎องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (NeediAssessment)  

ของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ให๎เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรที่มี

คุณภาพให๎สอดคล๎องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
(4) สนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตาม

หลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC ) 
(6) สํงเสริมและพัฒนาครูให๎ออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับการวัด

ประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking ) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(7) สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให๎มีความรู๎
ทักษะด๎าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
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(8) สํงเสริมพัฒนาและยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับ
การพัฒนาทางด๎านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

(9) สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการจัดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนที่มีความ
แตกตําง (Differentiated Instruction ) 

(10) สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

 (11) สํงเสริมและพัฒนาครูและผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีความรู๎
ความสามารถจัดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูพัฒนาตนเองผํานระบบ Online  และแบบ Face-to -Face 
Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน๎นการประเมินสมรรถนะ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภทท้ังระบบ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกแหํงมีระบบฐานข๎อมูลผู๎บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร๎อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผํานระบบ Digital Technology 
(3) ร๎อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู๎ในสาขาที่ขาดแคลน 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช๎ในการพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภททั้งระบบ 
 (3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู๎การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชํน การ

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และผู๎เรียน
ที่มีความแตกตําง เป็นต๎น 

(4) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องผํานระบบ Digital Technology 
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
1. บทนา 

การสร๎างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให๎ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุํมเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร ได๎เข๎าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน๎นการสร๎างความ
รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแตํการส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข๎า
เรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที่ และการระดม
ทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ เชํน มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห๎องเรียน ห๎องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการบริหารจัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความ
ปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital Technology เป็นต๎น 3) สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
สาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการบริการ
การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เป้าประสงค์ 

สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงการบริการการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ าด๎านการศึกษา 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร๎อยละของเด็กวัยเรียนที่เข๎ารับการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 
(2) ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการ 

แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
(4) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 



รักจัง...พังงา การศกึษาก้าวไกล...36 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษารํวมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหนํวยงาน ที่ เกี่ยวข๎อง 

วางแผนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
(2) สถานศึกษารํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี) 
(3) สถานศึกษารํวมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับ

พ้ืนที่ จัดทาแผนการนักเรียนทกุระดับ 
(4) สถานศึกษารํวมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึง

การบริการการเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึง ครบถ๎วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีผํานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกาหนด 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงบริการการเรียนรู๎ที่จะพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีมาตรฐานเสมอกัน 
ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชํน 

1) ปัจจัยด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เชํน อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห๎องเรียน ห๎องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น 

2) ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ด๎านการบริหารจัดการ 
4) ด๎านงบประมาณ 
5) ด๎านความปลอดภัย และ 
6) ด๎าน Digital Technology  

(2) สํงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข๎อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติ

การที่ตอบสนองส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
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(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร๎อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องทุกระดับ และน ามาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(2) สํงเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ

ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน๎นการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างาน
แบบมีสํวนรํวม 

(3) สํงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู๎ เรียนสามารถเข๎าสูํบริ การ  
ชํวงเชื่อมตํอ (Transitional Services)) หรือการสํงตํอ (Referral) เข๎าสูํการศึกษา ในระดับเดียวกัน
และท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

(4) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร๎อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

(5) จัดให๎มีศึกษานิเทศก์ผู๎รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชํวยเหลือ  
และสนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยํางเหมาะสม 
(2) ผู๎เรียนทุกคน และสถานศึกษาได๎รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู๎อยําง

เหมาะสมและเพียงพอตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได๎รับความรํวมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา ทั้งด๎านความ

เหมาะสม เพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให๎ผู๎เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับโครงขําย

อินเทอร์เน็ตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะด๎าน Digital Literacy แกํผู๎เรียน 
(3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียน Digital  
(4) สํงเสริม สนับสนุน Digital Device สาหรับผู๎เรียนทุกระดับอยํางเหมาะสม เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(5) สํงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอยําง

เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 

Learning Information Technology : DLIT ) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. บทนา 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน๎นการพัฒนาหนํวยงานใน
สังกัด ให๎เป็นหนํวยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให๎บริการได๎อยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนํวยงานแตํละระดับอยํางชัดเจน เชํน ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน๎าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหนํวยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรํงใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และ
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงาน
เทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามี
สํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 2) สร๎างเครือขํายความรํวมมือและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามี
สํวนรํวมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให๎มีอิสระ น าไปสูํการกระจาย
อ านาจ 4 ด๎าน ให๎สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  4) ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาอยํางเหมาะสม เพียงพอ และ  5) สํงเสริม สนับสนุน ให๎
สถานศึกษา หนํวยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็น
ระบบ น าไปสูํการน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูลด๎าน ตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
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สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให๎สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูลในการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตํอไป 
2. เป้าประสงค์ 

สถานศึกษา และหนํวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ให๎มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการด าเนินงานผํานเกณฑ์การประเมิน

สํวนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
(2) ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร๎อยละของหนํวยงานผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ

หนํวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 
(3) ยกยํองเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให๎หนํวยงานในสังกัดทุกหนํวยงานใช๎ระบบการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นคุณธรรม

และความโปรํงใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment ) 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด

การศึกษา 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 
ร๎อยละของสถานศึกษาหนํวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 

Management Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs ” 
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(2) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที ่
(3) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน เครือขําย

สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลุํมโรงเรียน ฯลฯ 
(4) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่

ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 

และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability ในการบริหารจัดการศึกษา 
(6) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให๎เกิดคุณภาพ 
(2) มีข๎อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให๎เกิดคุณภาพ 
(4) ร๎อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูํระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร๎อยละของผู๎เรียนที่อยูํในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนํวยงาน บทบาท

หน๎าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัดการศึกษา  

4 ด๎าน ให๎สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให๎ศึกษาน ารํองรูปแบบ การกระจายอ านาจ เชํน 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
2) โรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership School ) 
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร๎างของสถานศึกษา (Enterprise) ในฐานหนํวยงาน
ระดับปฏิบัติ และหนํวยงานระดับก ากับติดตามให๎เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช๎ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ 
(Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู๎ เพ่ือให๎ครูสายผู๎สอนปฏิบัติหน๎าที่เฉพาะด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
เทํานั้น 
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(6) ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เชํน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรํวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห๎องเรียนกีฬา ฯลฯ 

 (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สร๎างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

(10) สํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 

(11) พิจารณาแตํงตั้งผู๎บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคําตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู๎ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข๎อปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ให๎ได๎ตาม

มาตรฐานคุณภาพผู๎ เรียน สอดคล๎องกับความต๎องการท๎องถิ่น น าไปสูํการพัฒนาทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพของผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยํางเหมาะสม 
(2) ผู๎เรียนทุกคนและสถานศึกษาได๎รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู๎อยําง

เหมาะสมและเพียงพอตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับความรํวมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา ทั้งด๎านความ

เหมาะสม เพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให๎ผู๎เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
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3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ า เป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น า ไปสูํ

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 

และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการ
เชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํ การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติ 

(2) พัฒนา Digital Platform ด๎านการเรียนรู๎ผู๎เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให๎
สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดใช๎ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด๎านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตํอการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ตั้งแตํการคัดสรร บรรจุแตํงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึง การพัฒนาครู  เ พ่ือให๎สอดคล๎องกับ
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าไปสูํการพัฒนา
ฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข๎อมูลทุกมิติ น าไปสูํการวางแผน การจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ปีงบประมาณ 2562 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต คุณลักษณะใรศตวรรษที่ 21 
 3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 4. สํงเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวมเพ่ือเสริมสร๎างความรับผิดชอบ ตํอคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
ค่านิยม 
 มุํงผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ท างานเป็นทีม 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ผู๎เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ประชากรวัยเรียนทุกกลุํมได๎รับการศึกษาทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเป็นกลไกล
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ        
หลักการปฏิบัติงาน 

คุณภาพ ถูกต๎อง เป็นธรรม ชัดเจน 
จุดเน้นส านักงาน 
 1. ส านักงานสะอาด รํมรื่น สวยงาม 
 2. ภาพลักษณ์ใหมํด๎วยกลยุทธ์ “ยิ้ม ทัก ถาม” 
 3. บุคลากร มีวินัย เอาใจใสํงาน บริการประทับใจ แจํมใสทักทาย แตํงกายดูดี มีความรับผิดชอบ  
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 
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จุดเน้น สถานศึกษา 
 1. การอํานออกเขียนได๎ 
 2. สุขภาพอนามัยของผู๎เรียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระส าคัญ 
 5. การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล 
 6. ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
 7. การนิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 8. ห๎องเรียนคุณภาพเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 9. โรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงาม 
 10 ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม “ผู๎บริหารอยูํ ครูสอน โรงเรียนสวย  
ห๎องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเกํงเรียนรู๎อยํางมีความสุข” 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาเน๎นการอํานออกเขียนได๎ และเน๎น
การนิเทศตํอเนื่อง 

2. สํงเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมและสร๎างจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด๎วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งองค์ความรู๎ งานวิ จัย ด๎านการ

เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
4. สร๎างโอกาสทางการศึกษา 
5. พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพเอ้ือตํอการเรียนรู๎ โรงเรียนสะอาด รํมรื่นสวยงามมีคุณธรรมจริยธรรม 

“ผู๎บริหารอยูํ ครูสอน โรงเรียนสวย ห๎องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเกํงเรียนรู๎อยํางมีความสุข” 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
โครงการที่ 1 จัดท าแผนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
ตัวช้ีวัด 
      1. ร๎อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน      
โครงการที่ 2 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
      2. ร๎อยละโรงเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีนปีการศึกษา 2562 
ตัวช้ีวัด 
       1. ร๎อยละของโรงเรียนที่สํงนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562  
       2. ร๎อยละของกิจกรรมที่นักเรียนได๎รับรางวัลในระดับภาคใต๎ / ระดับประเทศสูงขึ้น 
โครงการที่ 4 สํงเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละของนักเรียนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สพป.พังงา มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ความสามารถในกลุํมสาระภาษาไทย, ศิลปะ  

 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
โครงการที่ 5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา/การศึกษา 
ตัวช้ีวัด  

1. ร๎อยละของผู๎บริหารได๎รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. และจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ร๎อยละของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได๎รํวมขับเคลื่อนการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให๎สูงขึ้น   
 3. ร๎อยละสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โครงการที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนเพ่ือการพัฒนาผู๎เรียน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีทักษะในการสร๎างเครื่องมือติดตามผลการใช๎การเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา สามารถสร๎างผลงานวิจัยเพื่อน าไปไปพัฒนาผู๎เรียน 
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3. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา มีการพฒันาทักษะทางด๎านอาชีพของผู๎เรียน 

โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละของบุคลากรเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการท างาน
ระหวํางองค์กร 
โครงการที่ 8 ประชุมสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษารุํนใหมํสูํยุคใหมํไทยแลนด์ 4.0 
ตัวช้ีวัด 

1.ร๎อยละของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎า
รํวมประชุม มีความรู๎ความเข๎าใจ และน านโยบายสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและพัฒนามาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผํานเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมากขึ้นไป มีผลคําคะแนนสูงขึ้นในทุกราย
ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
โครงการที่ 9 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม DLTV  
ตัวช้ีวัด 
 1. ร๎อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก ได๎รับการติดตาม แก๎ไขปัญหาและจัดการเครือขํายอินเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม DLTV 

2. ร๎อยละโรงเรียนขนาดเล็ก ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผํานดาวเทียม DLTV 

3. ร๎อยละการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครูสอนไมํครบชั้นเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โครงการที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท. 
ตัวช้ีวัด 

1. ข๎าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจร๎อยละ 100 
2. ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการใช๎งานโปรแกรม 

โครงการที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1 ร๎อยละงบประมาณที่ได๎รับสนับสนุนการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพียงพอ เหมาะสม
และครอบคลุมภารกิจของเขตพ้ืนที่ 

2  ร๎อยละของข๎าราชการครู นักเรียน และผู๎รับบริการได๎รับความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 12 เสริมสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชเูกียรติข๎าราชการและลูกจา๎งที่เกษียณอายุราชการ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละได๎รับการเสริมสร๎างความรู๎และประสบการณ์ให๎แกํข๎าราชการครูและลูกจ๎าง ในการพัฒนา
งานและการด ารงชีพในอนาคต 

2. ร๎อยละของข๎าราชการครู และลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติงานด๎วยความมานะ อุตสาหะ เป็นแบบอยํางที่ดี  
ให๎ปรากฏตํอสาธารณะ  
โครงการที่ 13 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 

1. ร๎อยละของการติดตามผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ สามารถใช๎ปรับปรุงพัฒนา แก๎ไขปัญหาการบริหาร
จัดการให๎มีคุณภาพสูงขึ้น 
โครงการที่ 14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถรายงานผลการจัดการศึกษาได๎ตามก าหนด 

โครงการที่ 15 สร๎างความเข๎มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ มี Best Practice ในการจัดการเรียนการสอนของครูตามกลุํม
สาระหลัก และการบริหารจัดการของผู๎บริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอยําง 
โครงการที่ 16 ประชุมปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร๎อยละข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ได๎กรอก
ข๎อมูลในระบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 2. ร๎อยละข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการใช๎งานระบบบ าเหน็จบ านาญได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 17 ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร๎อยละในการให๎ความเชื่อมั่นและให๎ค าปรึกษาแกํหนํวยรับตรวจ ให๎สามารถปฏิบัติงานได๎ด๎วย
ความถูกต๎องและติดตามความก๎าวหน๎าของการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานตามข๎อเสนอแนะ 
 2. ร๎อยละหนํวยรับตรวจสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได๎รับให๎เกิดประโยชน์สูงสุด คุ๎มคําตํอ
การบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให๎กับนักเรียน 
          3. ร๎อยละปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนภายในหนํวยรับตรวจลดลง 
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โครงการที่ 18 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียว 
ตัวช้ีวัด 
 1. ได๎รับการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียวให๎สะอาด รํมรื่น สวยงาม 
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ส่วนที่ 3 
- แผนท่ีกลยุทธ์ 
- บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ 
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สพป.พังงา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ

คุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผู๎เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แผนภูมิปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 
เป็นองค์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์

ครูและบุคคลากรทางการศึกษามี

สมรรถนะตรงตามสายงาน และมี

วัฒนธรรมการท างานที่มุํงเน๎น

ผลสัมฤทธิ์ 

 โครงการ 

1.จัดท าแผนจัดประสบการณ์

ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ.2560 

2.นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พังงา  

 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร
สถานศกึษา/การศึกษา 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนเพื่อการพัฒนา
ผู๎เรียน 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4.ประชุมสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษารุํนใหมํสูํ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท. 
2.พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา 
3.เสริมสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการ
และลูกจ๎างที่จะเกษียณอายุราชการ 
4.ติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษา 
5.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
6.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
7.ประชุมปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
8.ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
9.พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียว 

1.พัฒนาการจัดการเรียนรู๎

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผําน

ดาวเทียม DLTV

 

1.งานมหรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

2.สํงเสริม ปลูกฝังเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

 

 

  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัย

เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และมีคุณภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต คุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี21 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพเอื้อตํอการเรียนรู๎โรงเรียนสะอาด รํมรื่น 
สวยงามมีคุณธรรมจริยธรรม “ผู๎บริหารอยูํ ครูสอน โรงเรียนสวย 
ห๎องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเกํงเรียนรู๎อยํางมีความสุข” 
 

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด๎วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งองค์ความรู๎ งานวิจัย ด๎านการ

เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตผู๎บริหารถานศึกษาเป็น

มืออาชีพครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็ม

ศักยภาพ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ตามมาตรฐานการศึกษา 
เน๎นการอํานออกเขียนได๎ และ
เน๎นการนิเทศอยํางตํอเนื่อง 

 

สํงเสริมปลูกฝังคุณธรรมและ

สร๎างจิตส านึกที่ดี 
กลยุทธ ์

3.ส่งเสริมการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

มืออาชีพ  

4.ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาส

ทางการศึกษา  

ประชากรวัยเรียน ทุกกลุํมได๎รับ

การศึกษาทั่วถึงและเสมอภาค 

สร๎างโอกาสทางการศึกษา 
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งบหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
 รายจ่ายประจ า    
1 คําสาธารณูปโภค 700,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
2 คําวัสดสุ านักงาน 600,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
3 คําวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 200,000 อ านวยการ เครือวัลย ์
4 คําถํายเอกสาร 150,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
5 คําซํอมแซมครุภณัฑ/์สิ่งกํอสร๎าง 400,000 อ านวยการ วราภรณ ์
6 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 600,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
7 คําจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว 1,497,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
8 คําใช๎จํายในการสรรหาบุคลากร 50,000 บุคคล ขวัญตา 
9 คําพาหนะส าหรับ ผอ.ศปอ. 80,000 อ านวยการ สุรีรตัน ์
10 คําตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150,000 การเงิน วิไลลักษณ ์
11 คําใช๎จํายอื่น 100,000 อ านวยการ วราภรณ ์
12 ส ารองจํายกรณีจ าเป็นหรือปฏิบัตติามนโยบาย 1,180,406 แผน พจนา 
  5,707,406   
 รายจ่ายตามโครงการพัฒนาของ สพป.พังงา    

13 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา/การศึกษา 326,660 อ านวยการ เครือวัลย ์
14 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนนุการบริหารจัดการ สพท. 57,410 อ านวยการ ชัยพร 
15 อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อน าไปสูํการพัฒนาผูเ๎รียน 
41,600 บุคคล ภัทราวรรณ 

16 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 84,034 บุคคล ภัทราวรรณ 
17 ประชุมสมัมนาผู๎บริหารสถานศึกษารุํนใหมํสูยํุคใหมไํทยแลนด์ 4.0 190,850 บุคคล ปิยนาฎ 
18 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีนบ๎านคลองดินเหนียว 20,000 แผน พจนา 
19 ตรวจสอบการบรหิารการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 57,000 ตรวจสอบ สุวรรณา 
20 สร๎างความเข๎มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 289,500 แผน พจนา 
21 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 68,040 บุคคล ภัทราวรรณ 
22 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบขอ๎มูลสารสนเทศ 88,300 แผน นัทธชา 
23 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียนปีการศึกษา 2561 
338,700 สํงเสริม อ าพันธ ์

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา 100,000 อ านวยการ วราภรณ ์
25 เสรมิสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชูเกียรติ 

ข๎าราชการและลูกจา๎งที่เกษียณอายุราชการ 
180,000 อ านวยการ เครือวัลย ์

26 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกดั สพป.พังงา 176,000 นิเทศฯ ณัฐวรา 
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ที ่ รายการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
27 พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม DLTV 80,500 แผน ศรายุทธ 
28 ประชุมปฏิบตัิการผู๎เกษียณอายรุาชการ 50,000 การเงิน มนต์นภา 
29 จัดท าแผนจดัประสบการณ์ใหส๎อดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  

พ.ศ.2560 สูํการปฏิบัติในช้ันเรียนของ สพป.พังงา 
89,000 นิเทศฯ ณัฐวรา 

30 สํงเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์ 55,000 สํงเสริม อ าพันธ ์
  2,292,594   
 รวม 8,000,000   
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กรอบงบประมาณงบบริหารจัดการ สพป.พังงา 

งบพัฒนา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที ่ รายการ ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  รวม 

1 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา/
การศึกษา  

305,780 20,880 326,660 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ สพท.  

52,260 5,150 57,410 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียน 

16,800 9,800 15,000 41,600 

4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 70,674 13,360 84,034 

5 ประชุมสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษารุํนใหมํสูํยุค
ใหมํไทยแลนด์ 4.0 

 189,350 1,500 190,850 

6 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองดิน
เหนียว 

  20,000 20,000 

7 ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษา 

 57,000  57,000 

8 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งศูนย์ประสานงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ 

 289,500  289,500 

9 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

   68,040 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ  74,500 13,800 88,300 

11 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 

121,500 156,900 60,300 338,700 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พังงา    100,000 

13 เสริมสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชู

เกียรติข๎าราชการและลูกจ๎างที่เกษียณอายุราชการ 

4,800 106,900 68,300 180,000 

ยอดยกไป 143,100 1,312,664 218,290 1,842,094 
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ที ่ รายการ  ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  รวม 

ยอดยกมา 143,100 1,312,664 218,290 1,842,094 

14 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พังงา 

 166,400 9,600 176,000 

15 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม DLTV 

 79,500 1,000 80,500 

16 ประชุมปฏิบัติการผู๎เกษียณอายุราชการ 3,600 42,400 4,000 50,000 

17 จัดท าแผนจัดประสบการณ์ให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ.2560 สูํการปฏิบัติในชั้นเรียนของ สพป.พังงา 

 78,000 11,000 89,000 

18 สํงเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    55,000 

รวมรายจ่ายตามโครงการพัฒนาของ สพป.พังงา 146,700 1,679,964 243,890 2,292,594 

รวมรายจ่ายประจ า  5,707,406 

รวม  8,000,000 
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ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที ่
ระยะเวลา 

ช่ือโครงการ 
ตค. 
61 

พย 
61 

ธค. 
61 

มค. 
62 

กพ 
62 

มีค. 
62 

เมย 
62 

พค. 
62 

มิย. 
62 

กค. 
62 

สค. 
62 

กย. 
62 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
โครงการ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 นิเทศและติดตามผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

            

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์ปฐมวัย 
พ.ศ.2560 

            

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ : พัฒนาคุณภาพผูเ๎รียน 

3 สํงเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

            

4 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

            

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร
สถานศึกษา/การศึกษา 

            

6 อบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอนเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

            

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

            

8 ประชุมสมัมนาผู้บริหารสถานศึกษา
รุ่นใหม่สู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 

            

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
โครงการ : สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

9 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV 
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ที ่
ระยะเวลา 

ช่ือโครงการ 
ตค. 
61 

พย 
61 

ธค. 
61 

มค. 
62 

กพ 
62 

มีค. 
62 

เมย 
62 

พค. 
62 

มิย. 
62 

กค. 
62 

สค. 
62 

กย. 
62 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนนุ

การบริหารจัดการ สพท. 
            

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

            

12 เสรมิสร้างความรู้ประสบการณ์และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและ
ลูกจ้างที่จะเกษียณอายรุาชการ 

            

13 ติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรใน
สถานศึกษา 

            

14 อบรมเชงิปฏิบัติการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

            

15 เสรมิสร้างความเขม้แข็งศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 

            

16 ประชุมปฏิบตัิการจดัท าข้อมูลการ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

            

17 ตรวจสอบการบรหิารการเงินและ
งบประมาณของสถานศึกษา 

            

18 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรยีน
บ๎านคลองเหนียว 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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นโยบายที่ 1 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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1. โครงการ  นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมิลผล 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
3.  กิจกรรม/งบประมาณ (1 กิจกรรม/176,600 บาท)  
      3.1 นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 140 โรงเรียน โดยมี 
คณะนิเทศและติดตาม จ านวน 20 คน นิเทศและติดตาม 140 โรง/4 ครั้ง งบประมาณ 177,600 บาท เพ่ือใช๎จําย
ตามรายการดังนี้ 
 (1)  คําเบี้ยเลี้ยง   (20คนx20วันx120บาท)  เป็นเงิน   48,000 บาท 
           (2)  คําพาหนะ    (20คนx20วันx300บาท)  เป็นเงิน 120,000 บาท 
           (3)  คําวัสดุ/ถํายเอกสาร         เป็นเงิน    9,600 บาท 
4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      4.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  
      4.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สํงผลตํอ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้นอยํางนําพอใจ  
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1. โครงการ  จัดท าแผนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ  ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
3.2 เพื่อให๎ครูผู๎สอนปฐมวัยมีแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยที่ครบถ๎วน   
3.3 เพื่อให๎ครูผู๎สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

4. กิจกรรม/งบประมาณ  งบประมาณ  จ านวน 89,000 บาท เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
      4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย จ านวน 50 คน เวลา 3 วันระหวําง
เดือนเมษายน–พฤษภาคม 2562 ณ ห๎องประชุมเทพทาโร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
งบประมาณ 89,900 บาทเพ่ือใช๎จํายตามรายรายการดังนี้ 
 (1)  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (50คนx6 มื้อx50บาท) เป็นเงิน 15,000 บาท 
           (2)  คําอาหารกลางวัน   (50คนx3 มื้อx120บาท) เป็นเงิน 18,000 บาท 
           (3)  คําพาหนะ    (50คนx3วันx300บาท) เป็นเงิน 45,000 บาท 
           (4)  คําถํายเอกสาร      เป็นเงิน 11,000 บาท 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      5.1 ครูผู๎สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ครบถ๎วน  
      5.2 ครูผู๎สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สามารถน าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยไปใช๎ในการจัด  
การเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ  
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นโยบายที่ 2 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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1. โครงการ  สํงเสริม ปลูกฝัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน                                                       
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพันธ์  มีผล  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

  

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียน 
 2.3 เพ่ือให๎เปิดโอกาสสร๎างเวทีให๎กับนักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/งบประมาณ 55,000 บาท) 
  3.1 จัดกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ระดับการศึกษาปฐมวัย และประกวดเขียนเรียงความ/วาดภาพ    
ระบายสี ระดับชั้น ป.1 – 3, ป.4 – 6 และระดับชั้น ม.1 – 3  ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน-
การประถมศึกษาอ าเภอทุกอ าเภอ (8 อ าเภอ) 
  3.2 จัดกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ระดับการศึกษาปฐมวัย และประกวดวาดระบายสี/เขียนเรียงความ 
ระดับจังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ใช๎งบประมาณ 55,000 บาท 
  1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการ
และเจ๎าหน๎าที่ (30 คน x 150 บาท)               เป็นเงิน  4,500  บาท  

2. คําวัสดุ-อุปกรณ์           เป็นเงิน 11,250 บาท 
  3. คําจัดจ๎างท าป้ายไวนิล (1 ป้าย x 1,200 บาท)        เป็นเงิน  1,200  บาท 
  4. คําตอบแทนกรรมการ (20 คน x 300 บาท)   เป็นเงิน  6,000  บาท 
  5. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน (35 คน x 150 บาท)  เป็นเงิน  5,250  บาท
  6. เงินรางวัล (26,800 บาท) 
      ชนะเลิศ ระดับละ 1,500 บาท x 4 ระดับ   เป็นเงิน  6,000  บาท 
               รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับละ 1,200 บาท x 4 ระดับ    เป็นเงิน  4,800  บาท 
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ 1,000 บาท x 4 ระดับ       เป็นเงิน  4,000  บาท 
       รางวัลชมเชย ระดับละ 5 รางวัลๆ ละ 500 บาท x 4 ระดับ   เป็นเงิน  12,000 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 นักเรียนได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  5.2 นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  5.3 นักเรียนได๎พัฒนาทักษะภาษาไทย ศิลปะ และความคิดสร๎างสรรค์ 
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1. โครงการ  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ 
               เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน                                                     
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพันธ์  มีผล  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงความสามารถในด๎านวิชาการ 
 3.2 เพ่ือเป็นการจัดเวทีให๎นักเรียนแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในด๎านสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด๎านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแขํงขันระดับภาค/ชาติ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (2 กิจกรรม/338,700 บาท) 
 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประกวด/แขํงขันและผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 4 จุด  
จุดละครึ่งวัน ณ ห๎องประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา/บ๎านทุํงเจดีย์/เมืองพังงา/สพป.พังงา ในเดือนสิงหาคม 
2562 ใช๎งบประมาณ 17,400 บาท เพ่ือใช๎จํายตามรายการดังนี้ 
                (1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (580คน1มื้อx30บาท)  เป็นเงิน 17,400 บาท 
 5.2 จัดกิจกรรมแขํงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหวํางวันที่ 6–7 
กันยายน 2562 ณ สถานที่แขํงขันในอ าเภอเมืองพังงา จ านวน 2 วัน ใช๎งบประมาณ 321,300 บาท เพ่ือใช๎
จํายตามรายการดังนี้ 
 (1)  คําวัสดุ/ถํายเอกสาร    เป็นเงิน  50,300 บาท 

(2)  คําจัดจ๎างท าป้ายไวนิล   (6 ป้ายx1,000 บาท)     เป็นเงิน    6,000 บาท 
(3)  คําเชําเครื่องเสียง ชุดใหญํ   (2ชุดx2วันx5,000บาท) เป็นเงิน  20,000 บาท 

 (4)  คําเชําเครื่องเสียง ชุดเล็ก  (2ชุดx2วันx2,500บาท) เป็นเงิน  10,000 บาท 
  (5)  คําตอบแทนกรรมการ  (330คนx1วันx300บาท)      เป็นเงิน  99,000 บาท 
 (6)  คําอาหารกลางวัน (300คนx2มื้อx100บาท)      เป็นเงิน  60,000 บาท 
 (7)  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (300คนx4มื้อx35บาท)        เป็นเงิน  42,000 บาท 
 (8)  คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํวนกลาง (2 คันx2 วันx 1000 บาท)  เป็นเงิน    4,000 บาท 
 (9)  คําจ๎างท าความสะอาดสถานที่ประกวดแขํงขัน (5แหํงx1,500บาท)  เป็นเงิน    7,500 บาท 
 (10) คําตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (15คนx1,500บาท)  เป็นเงิน  22,500 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1 นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงความสามารถในด๎านวิชาการ 
 5.2 นักเรียนได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในด๎านสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
สิ่งประดิษฐ์ และด๎านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.3 นักเรียนมีผลคะแนนผํานเกณฑ์การแขํงขันเป็นตัวแทนไปแขํงขันตํอในระดับภาค/ชาติ 
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นโยบายที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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 1. โครงการ ประชุมพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารการศึกษา/การศึกษา 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)   งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. และจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 เพื่อให๎สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได๎รํวมขับเคลื่อนการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให๎สูงขึ้น   
 3.3 เพื่อให๎สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (3 กิจกรรม/ 326,660 บาท) 
 4.1 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษาและผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 148 คน จ านวน 6 ครั้งๆ  
ละ  1 วัน ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา เป็นเงิน 286,920 บาท เพ่ือใช๎จํายตามรายการ ดังนี้ 
 (1) คําอาหารกลางวัน             (148คนx6มื้อx250บาท) เป็นเงิน 222,000 บาท 
 (2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (148คนx6มือ้x50บาท) เป็นเงิน   44,400 บาท 
 (3) คําพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน เป็นเงิน    1,200 บาท 
 (4) คําถํายเอกสาร                 (148คนx6ครั้งๆ 30แผํนx50สต.) เป็นเงิน   13,320 บาท 
 (5) คําจ๎างท าไวนิล                 (1 ป้าย) เป็นเงิน    6,000 บาท  
  4.2 จัดประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  จ านวน  20 คน    
จ านวน  20  ครั้ง  ณ ห๎องชํอจ าปูน  สพป.พังงา  งบประมาณ 14,000 บาท  เพื่อใช๎จํายตามรายการ ดังนี้ 
 (1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   (20ครั้งx35บาท) เป็นเงิน   14,000 บาท 
 4.3 จัดประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พังงา จ านวน  52 คน                  
จ านวน 3 ครั้ง ณ ห๎องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา งบประมาณ 25,740  บาท เพื่อใช๎จํายตามรายการ ดังนี้ 
       (1) คําอาหารกลางวัน   (52คนx3มื้อๆละ120บาท) เป็นเงิน   18,720 บาท
 (2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (52คนx3มื้อๆละ35บาท) เป็นเงิน    5,460  บาท 
  (3) คําถํายเอกสาร   (52คนx3ครั้งๆละ20แผํนx50สต.) เป็นเงิน    1,560  บาท 
หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ     
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการจัดการศึกษา  
น านโยบายสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง สํงผลให๎ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาความรู๎
ความสามารถเทําทันการเปลี่ยนแปลง    
 5.2 สถานศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนและจัดการ
เรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 5.3 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได๎รับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี  สามารถจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศตําง ๆ  ได๎อยํางรวดเร็ว การติดตํอสื่อสารเป็นไปสะดวกและรวดเร็วขึ้น ครูและนักเรียนเข๎าถึง                
แหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนเพ่ือการพัฒนาผู๎เรียน 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)   งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาฎ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3.วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
ในการจัดการศึกษา หลักการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
การจัดท าแผนการเรียนรู๎ การวัดผลปละประเมินผล 
  3.2 เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู๎และประสบการณ์จากการอบรมไปใช๎  
ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (1 กิจกรรม/41,600 บาท) 
  4.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน ใช๎เวลา 2 วัน ณ ห๎องประชุมสถานที่
ราชการและโรงแรมในจังหวัดพังงา งบประมาณ  41,600 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จําย ดังนี้ 
           (1) คําที่พักวิทยากรและผู๎ชํวย   (2คนx2คืนx1,200บาท)    เป็นเงิน   4,800 บาท 
  (2) คําตอบแทนวิทยากร  (1คนx14ชั่วโมงx1,200บาท)     เป็นเงิน  16,800 บาท 
  (3) คําพาหนะวิทยากร  (1คนx5,000บาท)     เป็นเงิน   5,000 บาท 
  (4) คําเอกสารประกอบการอบรม  (100ชุดx100บาท)         เป็นเงิน  10,000 บาท 
          (5) คําวัสดุในการฝึกอบรม  (100คนx50บาท)     เป็นเงิน    5,000 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู๎และประสบการณ์จากการอบรมไป
ใช๎ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  5.2 นักเรียนจะได๎รับการเรียนรู๎จากการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพและสํงผลตํอการยกระดับ  
คุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น 
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1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)   งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาฎ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3. วัตถุประสงค์   
    3.1 เพ่ือให๎บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการท างานระหวํางองค์กร  เพ่ือสร๎าง
แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
   3.2 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนที่เกาะอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (1 กิจกรรม/84,034 บาท) 
     4.1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หนํวยงานภายนอก  จ านวน 21 คน ใช๎เวลา 3 วัน ระหวํางวันที่ 
14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสตูล  งบประมาณ 84,034 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย ดังนี้ 
         (1) คําน้ ามันเชื้อเพลิง (2คันx5,000บาท)                    เป็นเงิน  10,000 บาท 
         (2) คําเรือข๎ามฟาก (21คนx1,284บาท)                           เป็นเงิน 26,964 บาท 
         (3) คํารถสามล๎อรับจ๎าง (21คนx100บาท)              เป็นเงิน   2,100 บาท 
         (4) คําเชําที่พัก  (20คนx2คืนx600บาท)             เป็นเงิน 24,000 บาท 
         (5) คําเชําที่พัก  (1คนx2คืนx1,200บาท)                     เป็นเงิน   2,400 บาท           
         (4) คําเบี้ยเลี้ยง  (20คนx3วันx240บาท)    เป็นเงิน  14,400 บาท                
         (5) คําเบี้ยเลี้ยง   (1คนx3วันx270บาท       เป็นเงิน      810 บาท 
         (6) คําของที่ระลึก (2ชิ้นx1,500บาท)                       เป็นเงิน    3,000 บาท 
         (7) คําป้ายไวนิล  (1แผํนx360บาท)                              เป็นเงิน      360 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการท างาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
ชํวยลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได๎ 
          5.2 บุคลากรเกิดความรู๎ ความเข๎าใจด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนที่เกาะอยํางมีประสิทธิภาพ 
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1. โครงการ ประชุมสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษารุํนใหมํสูํยุคไทยแลนด์ 4.0 
     งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)   งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาฎ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3.วัตถุประสงค์   
      3.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาทราบกรอบและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา   
      3.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเกิดความรู๎ความเข๎าใจบทบาท  ภาระหน๎าที่ และความรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (1 กิจกรรม/190,850 บาท) 
      4.1 ประชุมสัมมนาผู๎บริหารสถานศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
จ านวน 71 คน ใช๎เวลา 3 วัน ระหวํางวันที่ 2-4 เมษายน 2562  ณ เขาพลายด ารีสอร์ท อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 190,850 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย ดังนี้ 
       (1) คําน้ ามันเชื้อเพลิง    (1คันx1,500บาท)           เป็นเงิน         1,500  บาท 
       (2) คําเชําที่พัก อัตราคนละ  (70คนx2วันx600บาท)      เป็นเงิน        84,000 บาท 
               คําเชําที่พัก ห๎องพักเดี่ยว  (1คนx2วันx1,200บาท)           เป็นเงิน         2,400 บาท           
       (3) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (71คนx5มื้อx50บาท)       เป็นเงิน        17,750 บาท 
       (4) คําอาหารกลางวัน   (71คนx3มื้อx200บาท)  เป็นเงิน        42,600 บาท 
       (5) คําอาหารเย็น    (71คนx2มื้อx300บาท)        เป็นเงิน        42,600 บาท                                               
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    5.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาทราบกรอบและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา   
    5.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาเกิดความรู๎ความเข๎าใจบทบาท  ภาระหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
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นโยบายที่ 4 
 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเสือ่มล้ าทางการศึกษา 
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๑. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม DLTV 
 งบบริหารส านักงาน (งานประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. สอดคล้องกับยุนโยบาย  สพฐ. ข๎อที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเสื่อมล้ าทางการศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์  เจ๎าพนักงานบันทึกข๎อมูล   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตาม แก๎ไขปัญหาและจัดการเครือขํายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ผํานดาวเทียม DLTV 
 3.2เ พื ่อส ํง เ ส ร ิมและสน ับ สน ุนก ารจ ัดการ เ ร ีย นการสอนทาง ไ กลผ ํา ว เท ียม  DLTV 
 3.3 เพ่ือให๎การจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีค รูสอนไมํครบชั้นเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (3 กิจกรรม/80,500 บาท) 

4.1 แตํงตั้งคณะท างานติดตามแก๎ไขปัญหาและการจัดการเครือขํายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนที่อยูํ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม DLTV จ านวน 33 คน 

4.2 จัดประชุมคณะท างาน ณ ห๎องประชุมเทพทาโร  ใช๎เวลา 1 วัน งบประมาณ 6,890 บาท เพ่ือใช๎
จํายตามรายการ ดังนี้ 

(1) คําอาหารกลางวัน   (38คนx1มื้อx120บาท) เป็นเงิน    4,560  บาท 
(2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (38คนx2มื้อx35บาท) เป็นเงิน    1,330  บาท 
(3) คําป้ายไวนิล      เป็นเงิน    1,000  บาท 

 4.3 ติดตามและแก๎ปัญหาของโรงเรียนในเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม2562  จ านวน 70 โรง  
ใช๎งบประมาณ 74,200 บาท เพ่ือใช๎จํายตามรายการดังนี้   

(1) คําเบี้ยเลี้ยง   (3คนx70วันx120บาท) เป็นเงิน   25,200 บาท 
(2) คําพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง  (70โรงx700บาท)  เป็นเงิน   49,000 บาท 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 อุปกรณ์ส าหรับใช๎ในการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม DLTV มีประสิทธิภาพตํอการใช๎งาน 
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเครือขํายดูแลอินเทอร์เน็ตให๎โรงเรียนในสังกัด 
 5.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
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นโยบายที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท.      
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)   งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายชัยพร  สินทรัพย์ ต าแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือให๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถใช๎โปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
        3.2 เพ่ือให๎ธุรการโรงเรียน สามารถใช๎โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถขยายผลการใช๎งานระบบได๎ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (กิจกรรม/57,410 บาท) 

4.1 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให๎กับบุคลากรในส านักงานจ านวน 34 คน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห๎องประชุมเทพทาโร งบประมาณ 
5,850 บาท เพ่ือใช๎จํายตามรายการดังนี้ 

(1) คําอาหารกลางวัน   (34คนx1มื้อx120บาท)  เป็นเงิน   4,080  บาท 
(2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (34คนx1มื้อx35บาท)  เป็นเงิน   1,190  บาท 
(3) คําถํายเอกสาร             เป็นเงิน      580  บาท 

4.2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎ 
กับธุรการโรงเรียน จ านวน 141 โรง และเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ รวมทั้งหมด 150 คน ในวันที่ 24 มกราคม 
2562 ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา  งบประมาณ 51,560 บาท เพื่อใช๎จํายรายการดังนี้ 

(1) คําอาหารกลางวัน  (150คนx1มื้อx230บาท) เป็นเงิน  34,500  บาท 
(2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (150คนx1มื้อx50บาท)  เป็นเงิน   7,500  บาท 
(3) คําเชําอินเทอร์เน็ต     เป็นเงิน   4,990  บาท 
(4) คําป้ายไวนิล               เป็นเงิน   1,000  บาท 
(5) คําถํายเอกสาร             เป็นเงิน   1,500  บาท 
(6) คําวัสดุ               เป็นเงิน   2,070  บาท 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาใช๎ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นมาได๎อยํางถูกต๎อง และ
สามารถขยายผลการใช๎งานระบบได ๎

5.2 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียน  
ที่รับผิดชอบงานธุรการ ใช๎ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นมาได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถขยายผลการใช๎งานระบบได๎ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  คงเทศ    ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่น  สะอาด 
เรียบร๎อย สวยงาม เป็นส านักงานท่ีปลอดขยะ และเอ้ือตํอการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
 3.2  เพ่ือสร๎างความรัก ความสามัคคี และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกระดับในการท างาน
เป็นทีมในกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)  และรํวมขับเคลื่อนนโยบาย “เรารักพังงา ด๎านความสะอาด” 
 3.3  เพ่ือสร๎างความพึงพอใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของหนํวยงานให๎กับผู๎รับบริการ และผู๎มาติดตํอ
ราชการ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1กิจกรรม/50,000 บาท) 
 4.1  จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  โดยตกแตํงสวนหยํอม  
2 จุด  ภายในส านักงาน (อาคาร 406 ชั้น 2 หน๎าห๎อง ผอ.สพป.พังงา)  และบริเวณหน๎าอาคารส านักงาน  
งบประมาณ 50,000 บาท  เพื่อใช๎จํายตามรายการ ดังนี้ 
       (1)  คําจัดจ๎างจัดตกแตํงสวนหยํอม (ภายนอก/ภายในอาคาร) เป็นเงิน 30,000  บาท 
       (2)  คาํดูแล บ ารุงรักษาสวนหยํอม  (12 เดือน x 1,200 บาท) เป็นเงิน 14,400  บาท 
                 (3)  คํากระถาง / ปุ๋ย /ดิน     เป็นเงิน   5,600  บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีภูมิทัศน์ที่สะอาด รํมรื่น สวยงาม เอ้ือตํอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.2  บุคลากรในส านักงานมีความรัก ความสามัคคี และมีสํวนรํวมในกิจกรรม 5 ส อยํางมีความสุข 
 5.3  ผู๎มารับบริการ และผู๎มาติดตํอราชการ มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการ เสริมสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการและลูกจ๎างที่จะเกษียณอายุราชการ    
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎และประสบการณ์ให๎แกํข๎าราชการครูและลูกจ๎าง ในการพัฒนางานและ 
การด ารงชีพในอนาคต 

3.2 เพื่อยกยํองและเชิดชูเกียรติให๎แกํข๎าราชการครู และลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติงานด๎วยความมานะ 
อุตสาหะ เป็นแบบอยํางที่ดี  ให๎ปรากฏตํอสาธารณะ  
 3.3 เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎ข๎าราชการครูและลูกจ๎าง  ให๎มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ  ( 1 กิจกรรม /180,000  บาท) 
 4.1 จัดประชุมเสริมสร๎างความรู๎ประสบการณ์และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและลูกจ๎างที่จะ
เกษียณอายุราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  270  คน  จ านวน  ณ  โรงแรมในจังหวัดพังงา                
ใช๎งบประมาณ  180,000 บาท  เพื่อใช๎จํายตามรายการ ดังนี้ 
  (1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (270คนx2มื้อx50บาท)  เป็นเงิน  27,000 บาท  
 (2) คําอาหารกลางวัน    (270คนx1มื้อx250บาท)  เป็นเงิน   67,500 บาท 
 (3) คําพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน     เป็นเงิน   10,000 บาท 
 (4) คําจ๎างท าเกียรติบัตรพร๎อมกรอบ (81อันx160บาท)  เป็นเงิน   12,960 บาท 
 (5) คําจ๎างท า E-Book  และ VTR        เป็นเงิน     3,000 บาท 
 (6) คําตอบแทนวิทยากร   (2คนx4ช.ม.x1,200บาท)  เป็นเงิน     4,800 บาท 
  (7) คําที่พักวิทยากร   (2 คนx1คืนx1,200บาท)  เป็นเงิน     2,400 บาท 
 (8) คําจ๎างท าดอกไม๎ติดหน๎าอก  (100ชํอx81บาท)   เป็นเงิน    8,100 บาท 
 (9) คําจ๎างจัดตกแตํงสถานที่      เป็นเงิน  30,000 บาท 
 (10) คําวัสดุ/อุปกรณ์/ไวนิล     เป็นเงิน   14,240 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ข๎าราชการครูและลูกจ๎าง ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ น าความรู๎ไปพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานที่ได๎รับมอบหมาย เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพตํอไป 

 5.2 ข๎าราชการครูและลูกจ๎างที่เกษียณอายุได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจและเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํข๎าราชการและบุคคลทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการ ติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษา 
งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนัญชิดา เจริญส าราญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงผู๎บริหาร
สถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ และปรับปรุงพัฒนา แก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการให๎มี
คุณภาพ 
  3.2 เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ ไปประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการ
บริหารงานบุคคลอื่นๆ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ (2 กิจกรรม/68,040 บาท) 
  4.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าคํูมือการติดตามผลปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหนํงผู๎บริหารสถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 12 คน 3 วัน  
งบประมาณ  11,640 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จําย ดังนี้ 
        (1) คําอาหารกลางวัน   (12คนx3มื้อx120บาท) เป็นเงิน   4,320 บาท 
        (2) คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม   (12คนx6มื้อx35บาท) เป็นเงิน   2,520 บาท 
       (3) คําเอกสารคูํมือการติดตามผล  (24ชุดx200บาท)  เป็นเงิน   4,800 บาท 
  4.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงผู๎บริหาร
สถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 140 โรง คณะกรรมการ 8 ชุดๆละ 3 คน 
งบประมาณ  56,400 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จําย ดังนี้         
        (1)  คําเบี้ยเลี้ยง   (24คน x240บาทx5วัน)  เป็นเงิน  28,800 บาท 
        (2)  คําพาหนะ   (24คน x200บาทx5วัน)  เป็นเงิน  24,000 บาท 
                 (3)  คําท่ีพักพ้ืนที่เกาะ  (3 คนx1วันx600บาท)     เป็นเงิน  3,600   บาท    
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา ลูกจ๎างประจ า และ   
พนักงานราชการ ทุกคน ได๎รับการติดตามผลการปฏิบัติงาน ท าให๎มีการปรับปรุงพัฒนา แก๎ไขปัญหาการ
บริหารจัดการให๎มีคุณภาพ 
  5.2 ผู๎บังคับบัญชาน าผลไปประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อยํางเปิดเผย โปรํงใส มีความเที่ยงธรรม 
และน าไปใช๎ในการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลสารสนเทศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให๎บุคลากรในสถานศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องระบบบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ 
(DMC, CCT, EMIS, B-Obec, Gcode) และสามารถจัดท าข๎อมูลในโปรแกรมที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดได๎ถูกต๎อง และทันตามเวลาที่ก าหนด  

3.2 เพ่ือให๎เขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง ครบถ๎วน 

4. กิจกรรม/งบประมาณ (2 กิจกรรม/88,300 บาท) 
 4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ จ านวน 72 โรงและคณะท างาน 10 คน รวม 82 
คน เดือน พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา งบประมาณ 45,820 บาท เพื่อใช๎จํายตามรายการดังนี้ 

(1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (82คนx2มื้อx50บาท) เป็นเงิน    8,200 บาท 
(2) คําอาหารกลางวัน  (82คนx1มื้อx250บาท) เป็นเงิน  20,500 บาท 
(3) คําจัดท าไวนิล       เป็นเงิน    1,200 บาท 
(4) คําพาหนะ คณะท างาน      เป็นเงิน    2,000 บาท 
(5) คําถํายเอกสาร พร๎อมเข๎าเลํม (82คนx60บาท)  เป็นเงิน    4,920 บาท 
(6) คําวัสดุ        เป็นเงิน    3,000 บาท 
(7) คําเชําเครือขํายอินเตอร์เน็ต    เป็นเงิน    6,000 บาท 

 4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ  จ านวน 68 โรงและคณะท างาน 10 คน  
รวม 78 คน เดือน พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา งบประมาณ 42,480 บาท เพ่ือใช๎ จํายตาม
รายการดังนี้ 

(1) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (78คนx2มื้อx50บาท) เป็นเงิน    7,800 บาท 
(2) คําอาหารกลางวัน  (78คนx1มื้อx250บาท) เป็นเงิน  19,500 บาท 
(3) คําท่ีพัก คณะท างาน  (10คนx1คืนx600บาท) เป็นเงิน    6,000 บาท 
(4) คําอาหารเย็น คณะท างาน (10คนx1มื้อx250บาท) เป็นเงิน    2,500 บาท  
(5) คําพาหนะ คณะท างาน      เป็นเงิน    2,000 บาท 
(6) คําถํายเอกสาร พร๎อมเข๎าเลํม (78คนx60บาท)  เป็นเงิน    4,680 บาท 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศได๎รับการพัฒนาสามารถ
จัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 5.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์น าไปใช๎งานได๎ 
 5.3 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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1. โครงการ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนา  วานิชกุล  ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอได๎มีการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือให๎ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ มีงบประมาณและคําใช๎จํายที่สามารถติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในอ าเภอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา 
4. กิจกรรม/งบประมาณ( 1 กิจกรรม/289,500 บาท) 

 4.1 จัดสรรงบประมาณให๎กับศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
บริหารจัดการให๎เป็นไปตามภารกิจ จ านวนสถานศึกษาและบริบทของแตํละอ าเภอ จ านวน 289,500 บาท  

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาภายในอ าเภอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นต๎นแบบและสามารถเป็นตัวอยํางกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆได๎ 
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1. โครงการ ประชุมปฏิบัติการจัดท าข๎อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางมนต์นภา  ถนอมสิน  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 ได๎กรอก
ข๎อมูลในระบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 3.2 เพ่ือให๎ข๎าราชการและลูกจา๎งประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการใช๎งานระบบบ าเหน็จบ านาญได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ  ( 1 กิจกรรม/50,000 บาท) 
 4.1 จัดประชุมปฏิบัติการข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 81 คน วิทยากรและเจ๎าหน๎าที่จัดการประชุม จ านวน 19 คน รวม 100 คน ใช๎เวลา 1 วัน ใน
เดือนมิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมในจังหวัดพังงา งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อใช๎จํายตามรายการดังนี้ 

(1) คําอาหารกลางวัน  (100คนx1มื้อx250บาท) เป็นเงิน  25,000  บาท 
(2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (100คนx2มื้อx50บาท) เป็นเงิน  10,000  บาท 
(3) คําตอบแทนวิทยากร  (6ชั่วโมงx600บาท) เป็นเงิน    3,600 บาท 
(4) คําท่ีพักวิทยากร  (1คนx2คืนx1,200บาท) เป็นเงิน    2,400  บาท 
(5) คําพาหนะวิทยากร  (1คนx5,000บาท) เป็นเงิน    5,000  บาท 
(6) คําถํายเอกสาร/วัสดุ     เป็นเงิน    4,000  บาท  

5. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 สามารถกรอก
ข๎อมูลในระบบบ าเหน็จบ านาญเรียบร๎อยถูกต๎องครบทุกคนในวันเดียว 
 5.2 ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 มีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถเข๎าใช๎งานระบบบ าเหน็จบ านาญได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
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1. โครงการ ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา  
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู๎รับผิดชอบโครงการ    นางจุฑาทิพย์  ทองด๎วง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพื่อให๎ความเชื่อมั่นและให๎ค าปรึกษาแกํหนํวยรับตรวจ ให๎สามารถปฏิบัติงานได๎ด๎วยความถูกต๎อง 
และติดตามความก๎าวหน๎าของการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานตามข๎อเสนอแนะ 
 3.2 เพ่ือให๎หนํวยรับตรวจสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได๎รับให๎เกิดประโยชน์สูงสุด คุ๎มคําตํอ
การบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให๎กับนักเรียน 
          3.3 เพื่อลดความเสี่ยงตํอปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหนํวยรับตรวจ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ   (1 กิจกรรม/57,000 บาท)  
 4.1 ด าเนินการติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการด๎านการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
จ านวน 30 โรง งบประมาณ 57,800 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามรายการดังนี้ 
 (1) คําเบี้ยเลี้ยง   (3คนx55วันx120บาท)    เป็นเงิน 19,800 บาท 
 (2) คําเบี้ยเลี้ยง   (2คนx5วันx240บาท)  เป็นเงิน   2,400 บาท  
 (3) คําท่ีพัก    (2คนx4คืนx600บาท)  เป็นเงิน   4,800 บาท 
 (4) คาํพาหนะ  (เฉลี่ยโรงเรียนละ1,000บาท)  เป็นเงิน 30,000 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ร๎อยละ 90 ของหนํวยรับตรวจที่ได๎รับการตรวจสอบ น าข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให๎ 
มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน  ตามระเบียบ กฎหมาย สํงผลให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        
 5.2 ร๎อยละ 90 ของหนํวยรับตรวจที่ได๎รับการตรวจสอบ สามารถบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีอยูํ
ในความรับผิดชอบ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎  
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1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองเหนียว 
 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  งบตามภารกิจของกลุํมในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนา วานิชกุล ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียวให๎สะอาด รํมรื่น สวยงาม 
 3.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียวให๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ   (1 กิจกรรม/20,000 บาท)  
 4.1 จัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียว เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ จ านวน 20,000 บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียว มีภูมิทัศน์ที่สะอาด รํมรื่น สวยงาม        
 5.2 โรงเรียนบ๎านคลองดินเหนียวมีอาคารสถานที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายอรรถสิทธิ ์รัตนแคลว้  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 3. นายสมภาพ  นาคพันธ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

คณะท างาน 
 1. นางสาวพจนา  วานิชกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางจุฑา  โกยวาณิชย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์      เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ 
4. นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์          เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
5. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 

 
ตรวจทาน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง       เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
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